
وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى
مركز بحوث وتطویر الفلزات

فرید حراز یحصد جائزة الكومستیك ألفضل بحث في الكیمیاء./ د.أ
ورئیس اللجنة الوطنیة المحلى التصنیعوتوطینتعمیقللجنةمقررارشادمحمدمحمد./د.أ

لتكنولوجیا المواد المتقدمة
المركز یشارك في معرض ماك تك للماكینات
 مرشحات سیرامیكیة معتمدة على أكسید وفریتات الزنك النانومتریة من المخلفات الصناعیة لمعالجة

الملوثةالمیاه
 أكسید الكربون كھروكیمیائیاً ثانيمن ) البروبانول(إلنتاج الكحول البروبیلى أقطابتصنیع
 الذھبيخارطة طریق تحدیث دراسة جدوى مشروع المثلث
مشترك  بین مركز بحوث وتطویر الفلزات وأكادیمیة البحث العلميتعاون
وحدة مترابطة ومتطورة لتطویر أنظمة تخزین الطاقة بأسعار منافسة
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  CMRDI  

Vision  
To be a world leading hub for excellence in research, innovation, 
development of industrial technology in the field of Minerals, Metals, 
Materials and Manufacturing. 

Mission 
Contribute to the national economy through sustainable development 
of Egyptian industry. 



١

فرید حراز/.د.أ

فبرایر
٢٠٢١

اتلزنشرة اخبار مركز بحوث وتطویر الف

بقسم مركبات و تكنولوجیا فرید أبوراجح محمد حراز األستاذ /الدكتورذاتسالاحصل 
جائزة الكومستیك على شعبة المواد المتقدمة بمركز بحوث و تطویر الفلزات -النانو

COMSTCH وھي إحدي مؤسسات منظمة التعاون االسالمي المعنیة بالعلوم
/السید األستاذ الدكتورو قد صرح .٢٠١٩والتكنولوجیا ألفضل بحث في الكیمیاء لعام 

أن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي مركز بحوث و تطویر الفلزاتعماد عویس رئیس 
تمنح ھذه الجوائز للتمیز في ) كومستیك(والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

.العلوم والتكنولوجیا بھدف تشجیع ودعم المساھمات العلمیة في مجال العلوم األساسیة
األحیاء والكیمیاء و الفیزیاء و الریاضیات وتقدم الكومستیك جوائز في مجاالت علم 

وتدعى الترشیحات لجوائز الكومستیك من .ةالمتمیزأصحاب السجالت العلمیة للباحثین
أكادیمیات العلوم ومجالس البحوث الوطنیة والجامعات والمؤسسات البحثیة والعلماء 

اون اإلسالمي المتمیزین دولیا الذین ھم من مواطني الدول األعضاء في منظمة التع
.ویعملون فیھا

فرید حراز یحصد جائزة الكومستیك ./ د.أ
ألفضل بحث في الكیمیاء

وتتكون كل جائزة من مكافئة مالیة و درع شرفى باإلضافة إلى شھادة تقدیر موقعة من فخامة رئیس باكستان بصفتھ رئیسا 
.للكومستیك

البحث الفائز بالجائزة قد نشر في مجلة كما أشار السید األستاذ الدكتور محمد رشاد رئیس شعبة المواد المتقدمة أن 
Applied Catalysis B: Environmental و ھي واحدة من المجالت الدولیة المرموقة التي تنشر بواسطة دار النشر

مجلة ٥٣و یأتى ترتیب المجلة رقم واحد من ضمن ٢٠١٩لعام ١٦٫٦٨٣و لھا معامل تأثیر عالى مقداره ELSEVEIRالعالمیة 
مجلة في مجال ١٥٩من ٨مجلة في مجال الكیمیاء و البیئة و رقم ١٤٣من ٣مصنفة في مجال الھندسة البیئیة و رقم 

مرة حتى ٩٥و قد أستشھد بھذا البحث كمرجع علمى . Web of Scienceالكیمیاء الفیزیائیة طبقا لتصنیف شبكة العلوم 
.٢٠٢٠سبتمبر 

و التي كانت ضمن مخرجات رسالة الماجستیر الخاصة بالباحث الدكتور أحمد ھالل بقسم الدراسة في ھذا البحث تركزت 
مركبات الفینول (للملوثات العضویة على المعالجة الكیمیائیة الحفزیة تحت الضوء المرئىمركبات و تكنولوجیا النانو 

و التى تتواجد فى میاه الصرف الصناعى بإستعمال أقطاب مھجنة نانویة من كبریتیدات البیزموت مع ) والصبغات العضویة
على نتائج مبھرة فى التخلص الكامل من ھذه الملوثات الصناعیة و ت الدراسةو قد حصل. جسیمات نانویة من أكسید الحدید

.من الناحیة اإلقتصادیةضروریةكفاءة عالیة و نسبة تدویر ممتازة و التى تعتبر بدرجة

ورقة علمیة منشورة بالكامل فى دوریات ١٠٠مؤلف ألكثر من باإلضافة إلى السجل العلمى المتمیز للدكتور فرید حراز فھو
ى جائزة الدولة التشجیعیة فى العلوم التكنولوجیة حاصل علو ھو أیضا . ISIعالمیة مرموقة و مصنفة ومفھرسة ضمن قائمة ال 

من أكادیمیة ٢٠١٥أسامھ الخولى للبحوث البیئیة عام / د.و جائزة أ٢٠١٢لعام و جائزة البحوث البیئیة ٢٠٠٩عام لالمتقدمة 
٢٠١٢و ٢٠١٠عامى في العلوم الطبیعیةجائزة مؤسسة مصر الخیر ألفضل األبحاث المنشورةوالبحث العلمى و التكنولوجیا 

و قد أستشھدت . ٢٠١٤مجال النانوتكنولوجى لعام يفو الجائزة األولى إلتحاد مجالس البحث العلمى العربیة لإلنتاج العلمى 
h-indexبمعدل حتى األنةمر٢٦٧٢یةعلماجعكمرھأبحاثب .وفقا لموقع سكوبس٣٣
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٢

احمد مرتضى/.د

محمد رشاد/.د.أ

في مجال أبحاث احمد مرتضى یحصل على التصنیف األول على مستوى افریقیا ومصر. د
خالیا البیروفسكایت الشمسیة منخفضة التكالیف

شعبة المواد -بقسم المواد االلكترونیة والمغناطیسیة الباحث–السمان أحمد مرتضى / حصل الدكتور
على التصنیف األول على المستوى اإلفریقي والمصري من –مركز بحوث وتطویر الفلزات -المتقدمة 

بحث على ١٨الشمسیة منخفضة التكالیف بواقع حیث عدد النشر في مجال أبحاث خالیا البیروفسكایت
الھام الذي یسمح للباحثین معرفة أفضل SciValمن خالل موقع  محلل . مدار السنوات الماضیة

المقارنھ بین المؤسسات العلمیھ المختلفھ ایضا یسمح كما . الجامعات والباحثین في مجال علمي معین
وكان التصنیف طبقا لعوامل علمیة كثیرة التى . السنواتومعرفة منحنیات االنجاز العلمى على مدار 

١٣عالم من ٥٠٠وكان التصنیف فى ھذا المجال على مستوى . تتبعھا قاعدة البیانات العالمیة سكوبس
ترتیب كما تضمنت القائمة أیضا االستاذ الدكتور محمد محمد رشاد فى ال.دولة مختلفة فى افریقیا

تاجرخممن للدكتور أحمد مرتضى كانت فى ھذا المجال اول رسالة دكتوراة والجدیر بالذكر ان. الثالث
حیث حصل الدكتور أحمد مرتضى السمان من خالل أبحاثھ على كفاءة . مركز بحوث وتطویر الفلزات

باالضافة إلى انھ تم تقدیم براءة اختراع فى مجال خالیا %.٢٢تحویل الطاقة إلى ما یقرب من 
كما انھ صنف مركز .الشمسیة الى مكتب براءات االختراع باكادیمیة البحث العلمىالبیروفسكایت 

االول ) خالیا البیروفسكایت الشمسیة(بحوث وتطویر الفلزات ایضا االول فى ھذا المجال التخصصى 
إن التحسن السریع في خالیا . على مستوى المعاھد البحثیة والجامعات المصریة واالفریقیة

ت الشمسیة جعلھا النجم الصاعد في عالم الطاقة الضوئیة وذات أھمیة كبیرة للمجتمع البیروفسكای
نظًرا ألن طرقھا التشغیلیة ال تزال جدیدة نسبیًا، فھناك فرصة كبیرة إلجراء مزید من . األكادیمي

عالوة على ذلك، كما ظھر خالل . األبحاث حول الفیزیاء والكیمیاء األساسیة حول البیروفسكایت
وإجراءات التصنیع perovskiteأدت التحسینات الھندسیة لمستحضرات -سنوات القلیلة الماضیة ال

.٪ ٢٥إلى زیادات كبیرة في كفاءة تحویل الطاقة ، حیث وصلت األجھزة الحدیثة إلى كفاءة أكثر من 

تعمیقللجنةمقررارشادمحمدمحمد/.د.أ
ورئیس اللجنة الوطنیة المحلىالتصنیعوتوطین

لتكنولوجیا المواد المتقدمة

SAXSتنظیم وحضور ندوة تعریفیة لجھاز 

صقرمحمود./ د.أأصدر
العلميالبحثأكادیمیةرئیس
بتجدید القرارنولوجیاوالتك
/ لسید األستاذ الدكتورلالثقة
أستاذ - رشادمحمدمحمد

المواد االلكترونیة 
ورئیس شعبة والمغناطیسیة

كمقررالمواد المتقدمة بالمركز
المحلىالتصنیعتعمیقجنةلل

علىالثانيللعام باألكادیمیة
یضا كرئیس أنھ قد تم اختیار سیادتھ أوالجدیر بالذكر .التوالي

.للجنة الوطنیة لتكنولوجیا المواد المتقدمة

أسامة إبراھیم ./ یاسر ممتاز زكي بالتعاون مع د./ د.قام أ
ممثل شركة عاطف رزق بتنظیم ندوة تعریفیة للتعرف على 

والذي یعتبر جھاز SAXSإمكانیات وخصائص جھاز 
والتي لھا العدید من الممیزات XRDمتطور من أجھزة ال 

وقد . للتعرف على العدید من خصائص المواد المختلفة
.الندوة عدد من أعضاء ھیئة البحوث بالمركزيفكراش
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٣

أبدومختلف المجاالت حیث فيالزائرین
بكل ما یقوم بھ المركز سواء إعجابھم

الخدمات أوفي دوره في البحث العلمي 
بعض إنتاجمن التي یقدمھا  للصناعة 
في أماكن إنتاجھاالمنتجات التي یصعب 

أخرى ویتم استیرادھا من الخارج ومن 
رئیس لجنة (بعض ھذه الشركات
الھیئة العربیة -الصناعة والطاقة 

للتوكیالت الدوليالمركز –للتصنیع 
. )شركة الحرم لتجارة العدد–الھندسیة 

زار جناح المركز طلبة من مختلف كما
جامعة اإلسكندریة منھا الجامعات 

السویسووبنھاالقاھرة وحلوان و
.طنطاو

بجناح في معرض ماك تك شارك  المركز
الدوليللماكینات بمركز القاھرة 

یعتبر مدینة نصر، حیث –للمؤتمرات 
الدوليمعرض ماك تك ھو المعرض 

ثیح.والشرق األوسطإفریقیااألكبر في 
یخدم القطاع الصناعي ولھ أھمیة ھنا

كبرى لما یحتوي علیھ من آالت الورش 
والمصانع والعدد ومعدات اللحام والقطع 
باللیزر، وماكینات تشغیل معادن متعددة 
المحاور، وكذلك ماكینات حفر بالشرارة، 
وقطع بالسلك، ومناشیر، ومقــصات 

قام بزیارة وقد.وتنیات ھیدرولیكیة
العدید من مركزالجناح الخاص بال

عماد عویس رئیس مركز /.د.أاستقبل 
بمقر المركز بحوث وتطویر الفلزات 

الرئیس والء محمد شتا / بالتبین الدكتور
ھیئة تمویل العلوم والتكنولوجیا التنفیذي ل

وذلك لبحث أوجھ التعاون  المختلفة 
وخاصة في المشروعات التي یحتاجھا 

كما شملت الزیارة .یلالمركز من تمو
للتعرف جولة تعریفیة داخل أقسام المركز 

.المختلفة  ة تعلى أنشط

تحت مظلة مشروعات دعم االبحاث 
للشباب لصندوق العلوم والتنمیة 
التكنولوجیة تم توقیع عقد مشروع بحثي 

./ بین المركز متمثال في الباحث الرئیسي د
امیرة مصطفى محمد الباحث بمعمل 

شعبة –المواد السیرامیكیة والحراریة 
المواد المتقدمة و صندوق العلوم والتنمیة 

مشروع بحثى فى إطار التكنولوجیة على
النداء اإلستثنائى لمشروعات جسور 

سامى الشال من ./د.التنمیة بالتعاون مع أ
" جامعة فیرجینیا بأمریكا بعنوان 

معتمدة على أكسید سیرامیكیة مرشحات
وفریتات الزنك النانومتریة من المخلفات 

یھدف ". الصناعیة لمعالجة المیاة الملوثة
ن، الجزء المشروع إلى تحقیق جزأی

األول، استخدام تقنیات مختلفة من الطرق 
الرطبة لتحضیر أكسید وفریت الزنك النقي 

متراكباتھم من وكذلك سلسلة من
المخلفات الصناعیة الغنیة بعنصري الزنك 

أما الجزء الثاني فیھدف إلى . والحدید
تشكیل ھذه المواد المحضرة في شكل 

.مرشحات سیرامیكیة

تھ في دورمعرض ماك تك للماكینات المركز یشارك في
عشر على التواليالحادي

میرة مصطفى محمدأ./ د

زیارة الرئیس التنفیذي لھیئة تمویل العلوم والتكنولوجیا واالبتكار

مرشحات سیرامیكیة معتمدة 
على أكسید وفریتات الزنك 
النانومتریة من المخلفات 

الصناعیة لمعالجة المیاة الملوثة



٤

تم إعتماد براءة اختراع من مكتب الوالیات 
/ ت االختراع للدكتورالمتحدة لبراءا

رمضان عبد المنعم جیوشى الباحث بقسم 
. النانو بشعبة المواد المتقدمة بالمركز

ترتكز فكرة البراءة على تصنیع اقطاب 
وخلیة كھروكیمیائیة بسیطة لتحویل ثانى 
اكسید الكربون الى مركبات ذات قیمة 

تكمن المشكلة فى زیادة . اقتصادیة عالیة
الكربون فى الغالف انبعاثات ثانى اكسید

الجوى نتیجة االعتماد الكلى على حرق 
الوقود االحفورى مثل الفحم والنفط مما 
یتسبب فى ظاھرة االحتباس الحرارى 
والتغیر المناخى الذى یصعب التنبؤ 

تحویل /ولذلك تمثل عملیة اختزال.بعواقبھ
مواد ذات قیمة ثاني أكسید الكربون الى

اقتصادیة عالیة حالً مناسباً لتقلیل انبعاثات 
الكربون فى الغالف الجوى وبالتالى الحد 
من تأثیر االحتباس الحراري والحصول 

وقد أثبتت النتائج . على مصدر جدید للطاقة
المطليوااللكترود الخلیة المصنعة قدرة

أولبالجرافین ومدعم بجسیمات نانویة من 
الخارصین وأكسیدنحاس الأكسید

Graphene/ZnO/Cu٢Oتعزیز في
كبیر لالنتقائیة والكفاءة الفارادیة العالیة 

من غاز ) بروبانول(إلنتاج كحول بروبیلى 
.أكسید الكربونثاني

/ المھندسومن ثم فقد قام السید
عماد عویس . د.بدعوة الطفيأسامة

رئیس المركز وفریق من أعضاء –
المركز المتخصصین فى مجال سباكة 
النحاس لزیارة احدى مسابكھ بمدینة 

لى وبناء ع. السادس من أكتوبر
الدعوة فقد قام رئیس المركز والفریق 
البحثى  بزیارة شركة مسابك األمانة 
وتم طرح عدة موضوعات للتعاون، 

-النحاس(ومن أھمھا إنتاج سبائك 
المستخدمة فى تصنیع ) كروم

ألكترودات اللحام والتى یصعب 
.تصنیعھا محلیا

فى إطار سیاسة المركز للنھوض 
عماد . د.بالصناعة المصریة، قام ا

رئیس المركز بدعوة السید -عویس 
رئیس -أسامة لطفى/ المھندس

مجلس ادارة شركة مسابك األمانة 
لسبائك المشغوالت النحاسیة لزیارة 
المركز لرؤیة مدى أمكانیة التعاون 
بین المركز وشركة مسابك األمانة 
فى مجال النھوض بسباكة النحاس 

وقد أشاد السید . .فى مصر
انیات أسامة لطفى بإمك/ المھندس

المركز ورحب بعمل جسر علمى بین 
.المركز والمسابك الثالثة التابعة لھ

معھد بحوث االلكترونیاتلزیارة 

نقطة األرتكاز كأطار التعاون المثمر بین مركز بحوث وتطویر الفلزات فى
دفووالمراكز البحثیة المختلفة، قام لرابطة علوم المواد والنانوتكنولوجى

وقد تم مناقشة . السادة الباحثین بزیارة معھد بحوث االلكترونیاتنم
صناعات مساھمة المركز فى توفیر بعض المواد النانویة المستخدمة فى

البطاریات والمكثفات فائقة الطاقة باالضافة الى مستشعرات الغازات وخالیا 
.الطاقة الشمسیة من أجل تحویلھا الى أجھزة تطبیقیة صغیرة

تصنیع اقطاب إلنتاج الكحول 
من ثانى ) البروبانول(البروبیلى 

كھروكیمیائیاً أكسید الكربون 

رمضان الجیوشي./د

لشركة مسابك األمانة لسبائك النحاسزیارة 

٤

تم إعتماد براءة اختراع من مكتب الوالیات 
/ ت االختراع للدكتورالمتحدة لبراءا

رمضان عبد المنعم جیوشى الباحث بقسم 
. النانو بشعبة المواد المتقدمة بالمركز
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لشركة مسابك األمانة لسبائك النحاسزیارة 



٥

خارطة طریق تحدیث دراسة 
جدوى مشروع المثلث الذھبى

ةطراخبةصاخةیمیداكالابلمعةشرودقعمت
ثلثملاعورشمىودجةساردثیدحتقیرط
عورشمللةیسیئرلاتاجرخملادحاوھويبھذلا
لباحث لممول من اكادیمیة البحث العلمى لا

رئیس -السید على عبد العال/.د.االرئیسى 
بحوث شعبة تكنولوجیا الخامات السابق بمركز

.وتطویر الفلزات
تھدف ورشة العمل التى تم عقدھا باالكادیمیة و

الى ٢٠٢٠یوم الخمیس الخامس من نوفمبر 
نشر المعرفة عن خارطة طریق تحدیث دراسة 

لشرقیھ بمصر المثلث الذھبى بالصحراء ا
لتحقیق تنمیة شاملة و متكاملة  و مستدامة في 

وقد شملت ھذه الدراسة على تحدیث . المنطقة
التعدین و الثروة المعدنیة و األنشطة التعدینیة 
في منطقة المثلث الذھبي و ما حولھ وكذلك 
على استغالل ومعالجة ورفع جودة  الخامات 

ة من باالضافة الى تعظیم االستفاد. المعدنیة
خامات الفوسفات المصریة المتواجدة بالمنطقة 
وكذلك تحدیث دراسة الموارد واإلستخدامات 
المائیة و تحدیث دراسة األنشطة الزراعیة و 
تحدیث النشاط السیاحى وتحدیث دراسة مصادر 

المتجددة لدعم التنمیة الشاملة الجدیدة والطاقة 
لخارطة الطریق ھو المخرج الثانىو.للمنطقة

طباعة النسخ المطلوبة من التقریر الفنى الذى 
تم اعداد المسودة النھائیة لھ وتقدیمھا 
لالكادیمیة وتم اجازتھا من المحكمین وجارى 

وقد شارك في .اعداد الغالف تمھیدا للطباعة
الندوة العدید من الوزارات والھیئات 

.والجامعات المصریة

للمركزلمنظمة الویترواإلقلیميمنسق  المركز زیارة  
عماد عویس رئیس مركز بحوث وتطویر الفلزات بمقر /.د.أاستقبل 

الرئیس األسبق لمعھد بحوث –أمل صابر  عویس/  المركز الدكتورة 
لمنظمة الویترو ومدیر مشروع توكیل اإلقلیميالقطن ومنسق المركز 

عماد   لحصول سیادتھ /.د.أبتھنئة  اھتدایسقامت وقد . االقتصادي للمرأة
على  منصب ممثل  لدول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في مجلس إدارة 

)الویترو(صناعیة والتكنولوجیةالرابطة العالمیة للمنظمات البحثیة ال
الخاصة بأنشطة الویترو الھدایاباالنتخاب وقامت بإھدائھ مجموعھ من 

تم االتفاق انھ قد الجدیر بالذكر . مصریةالخامات الومنھا تیشرت قطن من 
على دعوه  المراكز البحثیة في مصر وفى منطقة الشرق األوسط وشمال 

، وتم االتفاق على عمل  لقاءات  ودورات كأعضاء بالویتروإفریقیا
.تنرتنالاةكبشربعتدریبیة  

عماد عویس رئیس مركز بحوث وتطویر الفلزات / استقبل األستاذ الدكتور
رئیس معھد بحوث –یاسر مصطفى / بمقر المركز بالتبین األستاذ الدكتور 

.البترول، وذلك لبحث أوجھ التعاون المختلفة لخدمة الصناعة المصریة
اتفق الطرفان على فتح آفاق التعاون والتنسیق بین المركز والمعھد قد و

صناعة، وخاصة فى مجال البترول،  من حیث تجمیع بعض لالخدمة  
رادھا من المنتجات البترولیة التى تخدم قطاع البترول والتي یتم استی

. بحوث وتطویر الفلزاتبمركزبعض المنتجات الخارج وسوف یتم تصنیع
كما اتفقا على إقامة ورش عمل مشتركة بین الطرفین لعرض اإلمكانیات 

.واالھتمامات المشتركة

رئیس معھد بحوث البترول للمركززیارة 



٦

"مجال النانوتكنولوجى وتطبیقاتھا"مسابقة المقاالت العلمیة فى 

والتكنولوجیا من خالل اللجنة الوطنیة لتكنولوجیا المواد الجدیدة والمتقدمة والتى یرأسھا االستاذ اكادیمیة البحث العلمىاطلقت
استاذ المواد االلكترونیة والمغناطیسیة ورئیس شعبة المواد المتقدمة بالمركز فى أكتوبر الماضى ،محمد محمد رشاد/الدكتور

لتعزیز مستوى الوعى لدي الشباب وغیرھم من الباحثین وذلك"وتطبیقاتھامجال النانوتكنولوجى "مسابقة المقاالت العلمیة فى 
العربیة أو االنجلیزیة في مختلف المجاالت النانوتكنولوجي وتطبیقاتھ، حیث یشارك المتقدمین بمقالة علمیة باللغةعن أھمیة

وقد تقدم ما بین .القلیلة القادمةلمیة في األعوامالزراعة، البیئة والطاقة والتي تعتبر نافذة لثورات عكالطب، الھندسة، الصناعة،
وحصلت على المركز األول الطالبة بكلیة اإلعالم، جامعة . عام١٨إلى ١٣طالب وطالبةا للمسابقة تتراوح أعمارھم بین ٥٠

اإلسكندریة، وكان المركز –لغات لھنداوي، فیما حصل على المركز الثانى یوسف البدیوي، الطالب بمدرسة النصرالقاھرة دالین
الفائزة شبین الكوم، وتم اختیار المقاالت-الطالب بالمدرسة اإلعدادیة القدیمة الثالث من نصیب محمد أبو المعاطى بحیري،

.األسلوب وسالمة اللغةبواسطة لجنة علمیة متخصصة على أساس صحة المعلومات ودقتھا، جمال

وأكادیمیة البحث العلميبین مركز بحوث وتطویر الفلزاتمشترك  تعاون

یماویة والممول من أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا ، والذي تم تنفیذه بسیناء لتطویر الصناعات الكالمحلي للخامات التعدینیة
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٧

زیارة رئیس شعبة سباكة المعادن بغرفة الصناعات المعدنیة للمركز

أحمد البیلى الى أنھ یوجد العدید من المشاكل التى تقابل المسابك المصریة للحصول على مسبوك جید / وقد أشار السید المھندس
لذا فقد تم األتفاق على عمل بروتوكول بین . المدربة بالمسابك المصریةحسب المواصفات المعمول بھا باألضافة الى قلة العمالة 

أحمد البیلى الى أنھ / كما أشار المھندس. المركز والجمعیة المصریة لسباكة المعادن لحل ھذه المشكالت بالمسابك المصریة
ة تحسین البنتونیت المصرى، وعمل عادة تدویر رمال السباكة بالموالس، كیفیایا مشكالت ھامة وملحة مثل كیفیة یوجد حال

.كورسات توعویة للعمال بالمسابك خاصة مسابك األلومنیوم والنحاس

بأسعار منافسةوحدة مترابطة ومتطورة لتطویر أنظمة تخزین الطاقة 

الكھربائیة، الطلب المتزاید لتطبیقات تخزین الطاقة مثل مولدات الطاقة االحتیاطیة، شبكات توزیع الطاقة، السیارات والدراجات 
المولدات الثابتة في المواقع التي تمكن من تقلیل االستھالك والتحكم في فواتیر الكھرباء وأخیرا تطبیقاتھا في أجھزة االلكترونیات 

سوف یكون المختبر المقترح للبطاریات ذات النطاق التجاري بمثابة حاضنة تكنولوجیة لتطویر أسالیب مبتكرة وتصامیم . المحمولة
كلفة لتجمیع واختبار األنواع المختلفة من أنظمة تخزین الطاقة والتي بدورھا سوف تؤدي إلى استثمارات حقیقیة وشركات غیر م
كما أن إنشاء وتركیب مثل ھذه الوحدة التجریبیة سوف یساعد علي إجراء مشاریع بحثیة تطبیقیة تعمل علي تضییق . مبتدئة

ة، كما أنھا  تساھم في تأسیس كوادر بشریة من الخبراء والمھندسین و الفنیین  في مجال الفجوة بین األوساط األكادیمیة والصناعی
و یتوقع أن ھذا العمل البحثي المكثف باستخدام الوسائل واإلمكانیات .تخزین الطاقة مما سوف یثري الشركات المصریة والدولیة

سوف تمكننا من اكتشاف فئات جدیدة من المواد التي تستخدم كأقطاب موجبة وسالبة باإلضافة الي SUDASSالموجودة  بمختبر 
التغلب على العدید من العیوب مثل االفتقار الي السالمة، العمر القصیر، والكثافة المنخفضة للطاقة الموجودة حالیًا في غالبیة 

الموجودة بھذا المختبر سوف تساھم فعلیا في  تصنیع أجھزة تخزین الطاقة وأخیرا، فان حزمة التكنولوجیات. البطاریات التجاریة
.داخل المصانع المصریة وبیعھا في السوق المصري

مصطفى سند./ د

مصطفى محمد سند، االستاذ الباحث المساعد بقسم المعالجة /.م.د.تم تعاقد المركز متمثال في ا
شعبة تكنولوجیا الخامات مع ھیئة تمویل العلوم والتكنولوجیا واالبتكار –الكیمیائیة والكھربیة 

لتطویر أنظمة تخزین الطاقة وحدة مترابطة ومتطورة (لمشروع بناء القدرات البحثیة بعنوان 
حیث یعتبر تنویع موارد الطاقة ھو أحد األھداف اإلستراتیجیة . SUDASSمختبر)بأسعار منافسة

لذلك برزت أنظمة تخزین الطاقة بأنھا أحد المنصوص علیھا في محور الطاقة،٢٠٣٠لرؤیة مصر 
رشیدة والمستدامة لنظم الطاقة التكنولوجیات الواعدة متعددة االستخدامات التي تعزز التنمیة ال

وبالتحدید فان أنظمة تخزین الطاقة یمكنھا أن تقدم حلوال لكثیر من التحدیات الخاصة . المتجددة
ومن ھذا المنطلق فان مركز بحوث .بالمركبات الكھربائیة وشبكات الكھرباء في السوق المصري

أنظمة تخزین الطاقة بأسعاروتطویر الفلزات یخطط إلنشاء وحدة مترابطة ومتطورة لتطویر
وتساھم في تلبیةمة لتخفیض االنبعاثات الكربونیةاإلنتاج تكنولوجیا مستد(SUDASS)منافسة

فى أطار تعظیم األستفادة بین المسابك المصریة 
عماد عویس /.د.أبالمركز،  استقبل والمسبك التجریبى 

أحمد البیلى رئیس / رئیس المركز  السید المھندس–
شعبة سباكة المعادن بغرفة الصناعات المعدنیة 
والعضو المنتدب لشركة الصناعات الھندسیة للسباكة 

وقد حضر االجتماع . وتشغیل المعادن بزیارة المركز
ة مركز فریق قسم السباكة بالمركز لرؤیة مدى مساھم

بحوث الفلزات ممثال فى قسم تكنولوجیا السباكة فى 
.مشاكل السباكة فى مصر
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ة مركز فریق قسم السباكة بالمركز لرؤیة مدى مساھم

بحوث الفلزات ممثال فى قسم تكنولوجیا السباكة فى 
.مشاكل السباكة فى مصر



٨

المركزوتشغیلھا باجھزة جدیدة تم توریدھا 
األیزوستاتیكي الساخنسبكلاجھاز

Hot Isostaticیعد جھاز الكبس األیزوستاتیكي الساخنإعادةتم 
Press (HIP)من أھم األجھزة وھوبقسم تكنولوجیاللعمل

حیث یتمیز بقدرتة علي تصنیع مواد ذات .في تلبید الموادالمستخدمة
تتم عملیة التلبید في ھذا الجھاز. خصائص میكانیكیة عالیة ومتمیزة

یصل إلي ) Argon(إعتمادا علي ضغط عالي من الغازات الخاملة 
میجاباسكال والذي یقوم بكبس العینات في جمیع اإلتجاھات تحت ٢١٠

ومن أھم ممیزات . درجة مئویة٢٢٠٠درجات حرارة عالیة تصل إلي 
الجھاز القدرة علي التحكم الكامل في معدالت رفع الضغط والحرارة معا 

ویسھم الجھاز في الحصول علي عینات ذات . أثناء عملیة التشغیل
یصعب الحصول والذي% ١٠٠ة نسبیة عالیة تصل إلي حوالي كثاف

.علیھا بطرق التلبید التقلیدیة

قسم المواد مركز بحوث وتطویر الفلزاتإلىورد 
الثوابت جھاز قیاسااللكترونیة والمغناطیسیة

للمواد الكھرواجھادیة التي تتمتع d٣٣الكھربیة
بخواص كھربیھ عند ما تتعرض إلى مصدر إجھادي 

الكھربائیةالطاقةبأنھ dویعرف العنصر.أو قوى
مطبق میكانیكيضغطوحدةلكلالعنصرعنالناتجة

بسببالسیرامیكیة،في الموادالعیوبوتنعكس
أوالمعالجةاتساقعدمأوالصحیحغیرالتركیب
وبالتالي،. d٣٣المنخفضةالقیمةفيأخرىمشاكل

تقدرالd٣٣لتحدیدوالسھلةالسریعةالوسیلةفإن
مكوناتبینواالتساقالجودةلضمانبثمن

.الكھروضغطیةالسیرامیكیات

الساده الضیوف صناعیة بالمركز لتعریف لاالوفد الزائر  بجولة تفقدیھ لمعامل والوحدات نصف " عویس " اصطحب وقد 
العدید من ىلاوتطرق اللقاءكما تم عقد اجتماع مع السادة الضیوف.  بإمكانیات المركز وإمكانیة االستفادة  من ھذه األمكانیات

.لبحث سبل التعاون المشترك بین الجانبین  في المجاالت المشتركة  لتحقیق االستفادة القصوى لكال الطرفینالمحاور الھامة  

زیارة وفد من  المعھد القومي للقیاس والمعایرة للمركز
بمقر س رئیس مركز بحوث وتطویر الفلزاتعماد عوی. د.استقبل ا

وفدا من المعھد القومي للقیاس والمعایرة برئاسة المركز بالتبین
رئیس معمل -سوسن فخرى . د.نھى عماد رئیس المعھد، ا. د.ا

رئیس معمل الھندسة –محمد عامر . د.تكنولوجیا البولیمرات، ا
خالد . دمترولوجیا االشعاع،–احمد السرس . د.ا،والسطوح

تماشیا مع خطة یأتيالذيو. المدیر الفني للمعھد–عبدالعزیز 
،  واھمیة تحقیق التعاون والتكامل ٢٠٣٠التنمیة المستدامة للدولة 

قام  سیادتھ بتقدیم محاضرة ثیحبین المراكز والمعاھد البحثیة 
صناعیة لاتعریفیة عن المركز والمعامل المختلفة والوحدات  نصف 

.بالمركز

ةجھاز قیاس الثوابت الكھرواجھادی
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رئیس مجلس االدارة
عماد محمد محمد ./ د.أ

عویس

التحریررئیس 
یاسر ممتاز زكي احمد./ د.أ

ahmedymz@cmrdi.sci.eg

ایات الشاذلي./ د

CMRDI main contact details

Address : 1 Elfelezat Street, Eltebbin, 12422 Helwan, Cairo, Egypt

phone    : (+202) 27142452 Fax        : (+202) 27142451

Website : www.cmrdi.sci.eg E-mail   : : info.newsletter@cmrdi.sci.eg

دینا حسین ./ دمرفت ابراھیم ./م.د.أامیمة القاضي./ م.د.أ

د

فاطمة عبدالمعز./ د

احمدهللاعبد./ مابراھیمامینة./ أ طارق شاكر./ أ

ھیئة التحریر 

2

رئیس مجلس االدارة
عماد محمد محمد ./ د.أ

عویس

التحریررئیس 
یاسر ممتاز زكي احمد./ د.أ

ahmedymz@cmrdi.sci.eg

ایات الشاذلي./ د

CMRDI main contact details

Address : 1 Elfelezat Street, Eltebbin, 12422 Helwan, Cairo, Egypt

phone    : (+202) 27142452 Fax        : (+202) 27142451

Website : www.cmrdi.sci.eg E-mail   : : info.newsletter@cmrdi.sci.eg

دینا حسین ./ دمرفت ابراھیم ./م.د.أامیمة القاضي./ م.د.أ

د

فاطمة عبدالمعز./ د

احمدهللاعبد./ مابراھیمامینة./ أ طارق شاكر./ أ

ھیئة التحریر 

2

رئیس مجلس االدارة
عماد محمد محمد ./ د.أ

عویس

التحریررئیس 
یاسر ممتاز زكي احمد./ د.أ

ahmedymz@cmrdi.sci.eg

ایات الشاذلي./ د

CMRDI main contact details

Address : 1 Elfelezat Street, Eltebbin, 12422 Helwan, Cairo, Egypt

phone    : (+202) 27142452 Fax        : (+202) 27142451

Website : www.cmrdi.sci.eg E-mail   : : info.newsletter@cmrdi.sci.eg

دینا حسین ./ دمرفت ابراھیم ./م.د.أامیمة القاضي./ م.د.أ

د

فاطمة عبدالمعز./ د

احمدهللاعبد./ مابراھیمامینة./ أ طارق شاكر./ أ

ھیئة التحریر 


	?????? ??????.pdf
	???? ?????? 2021.pdf
	?????? ???????.pdf

